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 یاسالم ۀفلسف منظر از بانگمه یۀنظر يانتقاد یبررس
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** 

 دهیچک
 قـرائن  و شـواهد  وجـود  لیدل به که است یاتینظر جمله از بانگ مه یۀنظر

 یۀنظر نیا. ابدی يبرتر و تفوق خود بیرق اتینظر به نسبت است توانسته
 نیمتکلم ژهیو به و ینید نیتفکرم از یبرخ تا شد سبب یشناخت هانیک دیجد
 حـدوث  از يطرفـدار  بـه  و دانسـته  عدم از خلق مصداق را بانگ مه دیجد
  دییتأ مورد یتجرب شواهد و یان برهان قیطر از بانگ مه. بپردازند عالم یزمان
 ۀفلسـف  و علم ۀفلسف يهاآموزه از استفاده با مقاله نیا در. است گرفته قرار

 ابتـدا  در. میپردازیم بانگ مه یۀنظر يهافرضشیپ نقد و یبررس به یاسالم
 يریناپذ تکرار و یتجرب طیشرا نداشتن لیدل به هینظر نیا که میکنیم ثابت

 ۀفلسـف  يآموزهـا  قیـ طر از سـپس  و ستین دارا را یعلم یۀنظر يارهایمع
 را هیـ نظر نیـ ا ضـعف  نقاط است، یلم نوع از برهان بر یمبتن که ،یاسالم
 یۀنظر قیطر از که گفت توانیم نقدها نیا به توجه با. دکر میخواه آشکار

 .کرد اثبات را عالم یزمان حدوث توانینم بانگ مه

 ،یانـ  برهـان  ،یاسـالم  ۀفلسـف  علـم،  ۀفلسـف  ،بانـگ  مه یۀنظر: هاواژه  دیکل
 ی.لم برهان
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 مقدمه
 و حـدوث  مبحـث  است داشته مشغول خود به را فالسفه ذهن همواره که یمسائل از یکی

 در ییبسـزا  راتیتـأث  حاضـر  عصـر  در یشناسهانیک و نجوم علم شرفتیپ. است عالم قدم
 دربـارة  شناسـان هانیک یۀنظر تا میکوشیم مقاله نیا در. است داشته مسأله نیا مجدد طرح

 شناسان هانیک دیجد يهاافتهی ایآ. میکن یبررس و نقد یاسالم ۀفلسف منظر از را عالم شیدایپ
 شناسـان هانیک باشد؟ حدوث یۀنظر دیمؤ تواندیم است) بانگمه( ستانداردا مدل همان که
 پس يایدن ایآ که است نیا گرید پرسش دارند؟ ياهینظر چه بانگمه از شیپ يایدن مورد در
 بـا  تا میکوشیم مقاله نیا در  شود؟یم اداره یکیزیف نیقوان با و است ادیخودبن بانگمه از

 عـالم  قـدم  و حـدوث  یفلسـف  یِبررس و لیتحل به دانانکیزیف دیجد يهاافتهی از استمداد
 ابتـدا  لذا دارد قدم و حدوث مبحث به یمیمستق ارتباط بحث نیا که آنجا از اما. میبپرداز

 دییـ تأ جهـت  یعلمـ  یقرائنـ  ذکر به آن از پس. میپردازیم قدم و حدوث انواع فیتعر به
 و یبررسـ  یاسـالم  ۀفلسـف  منظر از را هیظرن نیا سپس و میورزیم مبادرت بانگ مه یۀنظر
 یلمـ  برهـان  بـر  ابتنـا  لیدل به یاسالم فالسفه يهادگاهید که میدهیم نشان و میکنیم نقد
 و دهنـد یمـ  نشـان  را بانگ مه یۀنظر ضعف نقاط یخوب به و برخوردارند يشتریب اتقان از
 عـالم  یزمـان  حدوث به توانینم مذکور یۀنظر به تمسک با که میریگیم جهینت تینها در

 .برد یپ

 قدم و حدوث فیتعر
 رامـون یپ و انـد کـرده  توجه آن به یاسالم ۀفالسف که است یمباحث جمله از قدم و حدوث

 .میپرداز یم قدم و حدوث فیتعر به نجایا در. اندپرداخته بحث به آن
 گفتـه  يا واقعـه  بـه  اسـت  يداریپد يمعنا به یفارس در که حدوث واژة: عالم حدوث

 کـه  شـد  متـذکر  دیـ با البتـه  اسـت؛  داشـته  عدم و یستین سابقۀ خود نۀیشیپ در که شود یم
 گشـته  داریـ پد زمـان  از یمقطعـ  کیـ  در یزمـان  حدوث. یذات ای و است یزمان ای حدوث
 بـه  یزمـان  دوره کیـ  از پـس  و بوده عدم به مسبوق که يزیچ هر گرید عبارت به است؛
  یذاتـ  حـدوث  کـه  حـدوث  گرید نوع. شودیم هگفت یزمان حادث آن به باشد آمده وجود

 بالـذات  یغنـ  موجـود  ازمنـد ین خـود  ذات حـاق  ۀمرتب در ءیش که است یحدوث دارد نام
 خـود  ذات ۀمرتبـ  در باشـد  زین یزمان میقد نظر مورد ءیش اگر حدوث نوع نیا در. است

 ادیـ  زیـ ن تـأخر  و تقـدم  عنـوان  با یاسالم فلسفه متون در بحث نیا. است يگرید ازمندین
 إىل ينقسـم املوجـود أنّ  هـي«: دیگویم نیچن مورد دو نیا فیتعر در يسهرورد. است شده
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م ر و متقدّ ا: متأخّ ا و...  عيسى؛ عىل موسى كتقدم الزمان  بحسب إمّ م بالـذات إمّ  جيـب مـا كتقـدّ

 ما و اخلاتم، فتحرك اإلصبع حترك: فنقول اخلاتم حركة عىل اإلصبع حركة كتقدم ء اليش.  بوجوده

ك ك؛ فام حترّ     ).217: 1380،ي(سهرورد »بالعكس يتأتّى ال و حترّ
 چیهـ  خـود  نۀیشـ یپ در کـه  اسـت  يموجود شامل یفلسف نگاه از میقد واژة: عالم قدم

 کـه  نبـوده  یزمـان  چیهـ  و بـوده  شهیهم که است يموجود یعنی ندارد؛ یستین از يا سابقه
 بـودن  میقـد  يمعنـا  به يموجود هر ابقۀس از یستین ینف یفلسف نگاه از پس،. است  نبوده

. یزمـان  میقـد  يگـر ید و یذاتـ  میقـد  یکـ ی اسـت  قسـم  دو نجایدرا زین میقد. باشد یم آن
 باشـد  یزمـان  میقد صرفاً يموجود اگر اما ندارد ریغ به ازین خود ذات حاق در یذات میقد
 چـه  گـر ا کـه  عقـول  همچون است ریغ از ازینیب خود ذات در که گرفت جهینت توانینم
 .  ازمندندین خود ذات در اما هستند یزمان میقد

 بانگ مه یۀنظر یعلم قرائن

 طبـق  اسـت  نیـ ا گفت توانیم بانگمه طرفداران يدعاو رامونیپ مختصر طوربه که آنچه
 میمسـتق  طـور بـه  واقعه نیا گرچه است؛ دهیگرد آغاز بزرگ انفجار کی با جهان آنان نظر

 را آن وقـوع  احتمـال  کـه  اسـت  دهیـ گرد ارائـه  یقرائن یول نبوده آنان از کی چیه مشهود
 کـه  اسـت  یهـان یک ۀنـ یزم امـواج  يگـر ید و عـالم  انبساط آنها از یکی که دهدیم شیافزا
 ،یشناسـ هـان یک و کیـ زیف ةحوز همان در هینظر نیا يرقبا. آمد خواهد لیذ در آن لیتفص
 تیوضـع  نیهمـ  شـه یهم يبـرا  جهان که معتقدند است معروف داریپا حالت یۀنظر به که
 .شد فیتضع داریپا حالت یۀنظر یهانیک ۀنیزم امواج کشف با که است؛ داشته را

 اتیـ نظر نیـ ا به گرچه اندپرداخته عالم شیدایپ ۀمسأل به که یاسالم ۀفالسف دسته آن
 انـد بـوده  یعقلـ  نیبـراه  و اسـتدالل  بـه  بنـد یپا و متعهد اکثراً یول اندنداشته وقوف دیجد

 یبررسـ  و طـرح  شناسـان هـان یک دیـ جد اتینظر کنار در توانیم را آنها دالالتاست چنانکه
 .کرد

 بـه  را دانـان کیـ زیف کـه  اسـت  یقرائنـ  يدارا بانـگ  مـه  یۀنظر شد اشاره که طور همان
 هسـتند  هیـ نظر نیـ ا دؤیـ م کـه  يشـواهد  و قـرائن  آن اسـت  نمـوده  بیـ ترغ آن رشیپـذ 

 :از ندا عبارت
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 عالم انبساط.1

 يهـا  یسحاب در امواج سرعت و مسافت رابطۀ« باعنوان ،)1929( هابل نیادو مقالۀ انتشار
 گفـت  بتـوان  دیشـا . آورد وجـود  بـه  جهان از ما برداشت در یعطف نقطۀ 1،»یکهکشان انیم
 نیاولـ  طبـق  .اسـت  بـوده  علـم  خیتـار  در یعملـ  شیآزما با يتئور انطباق نیتربزرگ نیا

 کـه  یداتییـ تأ و) ییکـا یآمر مـنجم ( هابل نیادو توسط شده انجام يرصدها و مشاهدات
 دور حـال  در گریکـد ی از وسـته یپ هـا  کهکشـان  که شده اثبات اند،داده انجام نیمنجم ریسا

 هیـ بق بـه  نسبت زین شدنش دور سرعت است دورتر ما از که یکهکشان هر و .هستند شدن
 يرو بـر  ینقـاط  کـه  انـد کرده یبادکنک به هیتشب را آن بهتر، تصور يبرا. است شتریب ما از
 بادکنـک  يرو متحدالشـکل  نقـاط  به یکینزد اریبس شباهت جهان انبساط«: دارد وجود آن

 ةبـاز  هـر  در. اسـت  بادکنـک  يرو نقـاط  مانند قاًیدق هاکهکشان مورد در هابل قانون. دارد
 همـان  در کـه  شودیم جهینت اندشده دور هم از بازه همان در کهکشان جفت هر که یزمان
         ).  Islam, 2001, p.3 ( »اندبوده کینزد گریکدی به گذشته به گردعقب ریس در بازه

. اسـت  مـان ز گـذر  در جهـان  اجسام نیب کیمتر فاصلۀ شیافزا یمعن به جهان انبساط
 هـا کهکشـان  یعنـ ی جهـان  ياجـزا  نیبـ  ینسـب  فاصـلۀ  بـه  یعنی است، یدرون انبساط نیا

 از جهـان  انبسـاط . ستین رونیب يفضا سمت به هاکهکشان حرکت یمعن به و گردد، یبرم
 بانـگ  مـه  مـدل  از تـوان  یم کشف نیا با یعنی است بانگمه یشناس هانیک مهم يها یژگیو
 شـهود  قابـل  بانـگ مـه  ایـ  بـزرگ  انفجـار . کـرد  دفـاع  آن از و گفت سخن بزرگ انفجار ای

 دارد ياحادثـه  نیچنـ  وقوع بر دال شواهد و قرائن بلکه ستین واسطهیب ۀتجرب و میمستق
 در و جهـان  انبسـاط  از یعـ یطب برداشـت  هابـل  قـانون «. اسـت  هابل قانون آنها از یکی که
 زیـ ن را داریـ پا حالت یۀنظر در ماده خلقت تواندیم که است بانگمه رخداد استنباط جهینت

 يبـرا  شـروع  ۀنقطـ  بـه  ياعتقـاد  داریپا حالت یۀنظر ).Larsen, 2007,p.70( »ردیبربگ در
 ذره کیـ  شـتاب  و بـوده  شیافـزا  حـال  در فواصل انبساط حال در جهان در«. ندارد جهان

 ثابـت  ذرات شـتاب  نبـود  انبسـاط  حـال  در جهـان  اگـر  و ابـد ییمـ  کـاهش  زمان گذر در
          .)Bronnikov, Kirill A; Rubin, Sergey G, 2013, p. 239(»ماند یم

 همـان  آثـار  ادامـۀ  هـا کهکشان شدن دور ک،یزیف نوبل ةزیجا برنده نبرگ،یو نظر طبق
 شـدن  دور حـال  در انفجـار  نیـ ا از آمده وجود به اجرام همچنان هک است نینخست انفجار
 از یناشـ  نیشـ یپ انبسـاط  همـان  تـداوم  ینرسـ یا ای یلخت قانون طبق انبساط نیا و هستند
 بـرخالف  کـه  کنـد  یمـ  کیـ تار ناشـناختۀ  يانـرژ  وجود به اشاره گرید لیدل. است انفجار



 139 یاسالم فلسفۀ منظر از بانگ مه یۀنظر يانتقاد یبررس
 

 

 از بـرعکس  کننـد  جـذب  را گریهمـد  دیـ با کـه  هـا  کهکشـان  و کند یم عمل جاذبه يانرژ
 از یناشـ  ایـ  و انفجـار  از یناشـ  خـواه  انبساط نیا صورت دو هر در. کند یم دور گریهمد
 تـر کیـ نزد گریکـد ی بـه  هـا کهکشـان  گذشته در که است نیا يایگو باشد؛ کیتار يانرژ
 تیـ نهایبـ  ۀنقطـ  کیـ  در هاکهکشان سرآخر میگردیبرم دور ۀگذشت به هرچقدر. اندبوده
 .است انفجار همان طیشرا که اندبوده جمع رچگالپ و داغ

CMB(2( یهانیک ۀنیزم امواج. 2
 

 کردنـد  رصـد  را یامواج آنتنْ میتنظ هنگام به لسونیو رابرت و اسیپنز آرنو که شده نقل
-یمـ  قـرار  کـه  یسمت هر به آنتن جهت واقع در نداشت؛ وجود آن از يزیگر راه چیه که

 و فضـا : «کـه  بردنـد  یپـ  لـذا  کـرد، یم انینما را امواج آن همچنان باز توریمان ایگو گرفت
 انحنـا  بـه  نسبت و بوده یهانیک که یامواج س،یالکترومغناط امواج نیا از است مملو زمان

 خـود  خودنوشـت  یزندگ در هم اسیپنز خود. )Bretón, 2014, p. 67(»باشدیم زموجیر
 را بانـگ  مـه  داتیـ مؤ 3جـوم ن-ویـ راد ۀنـ یزم در يو تیـ فعال که کرده اشاره مطلب نیا به

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics  .است کرده تیتقو / laureates/1978  

/penzias-bio.html 
 دو نیـ ا داشـت؛  وجـود  شـد یمـ  داده قـرار  آنـتن  کـه  یجهات ۀهم در زموجیر امواج نیا 

 بـه  نوسـانات  از ییهـا تیـ پاراز که کردند اثبات) 1978 در نوبل ةزیجا برندگان( دانشمند
 شـده  پراکنـده  جهـان  کل در کسانی طور به که کردند مشاهده را بزرگ انفجار از جامانده

 يهـا دهیـ ا تمـام  و 4داریـ پا حالـت  یـۀ نظر مـرگ  عامل کشف نیهم« ياعده نظر به. است
. اسـت  نیکلـو  2,726 تابش نیا حرارت  . (Burbidge, 2006, p. 153)»شد آن به مربوط

  1٫9mm مـوج  طول و 160GHz بسامد با زموجیر ةمحدود در تابش نیا ۀنیشیب« نیبنابرا
 اسـت  يزیـ چ نیدورتـر  CMB امواج که گفت توانیم واقع در). 69: 1380 هوگان،( »است

. اسـت  آمـده  وجـود به عالم شیدایپ لحظات نیاول در و میدار ارتباط آن با ما اکنونهم که
 یالـ  کیـ ( واحـد  موج طول یعنی کسانی طوربه که است نیا CMB امواج يهایژگیو از
 صـرف  یجزئـ  نوسـانات  یبرخـ  از اگر( است پراکنده عالم يایزوا همه در و) متریلیم دو

 امـواج  نیـ ا« .نـدارد  وجـود  عالم در یکنواختی و یهماهنگ نیا با يزیچ چیه ؛)میکن نظر
 شیافـزا  اثـر  در ،اسـت  پراکنـده  کنواخـت ی طـور  بـه  عـالم  نیا يجا همه در کهنیا ضمن

  .p. 25)(Gasperini, 2008 , »باشد افول به رو یستیبا زین آن يدما جهان انبساط و فواصل
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 را CMB کـه  اعتقـاد  نیـ ا کنـار  در یعنی است؛ شده ارائه زین یمتفاوت نظرات CMB ةدربار
 5یتـورم  هیـ نظر طرفـداران  از که زین ياعده داند،یم بزرگ انفجار به مربوط يهاتیپاراز

 معتقدنـد  آنـان  اسـت؛  تـورم  ۀلحظ به مربوط نوسانات امواج نیا کهند باور نیا بر هستند
 آن از خـارج  خـأل  و 6هیـ اول سـوپ  نیبـ  فشار اختالف خاطر به هیاول لحظات در جهان که

 در يابعـاد  بـه  غبـار  کیـ  ابعاد با ياذره از هیثان از يکسر در موجود خأل خاطر به ناگهان
 بـه  خـود  دنبـال  بـه  را ینیسـهمگ  امـواج  توانسته رخداد نیا که فتای رییتغ دیخورش حد

 از را یتـورم  رفتـار  کی ETG ن،یادیبن کیزیف در مطرح يهازهیانگ بر عالوه«: آورد وجود
 يویسـنار . کنـد  غلبـه  GR بـر  یمبتنـ  بانگمه مدل بر است قادر که کندیم دییتأ عالم نیا

 »هسـتند  نمـاتر واقـع  باشـد یمـ  CMB دیـ جد مشاهدات بر منطبق که تورم نیا به مربوط
(Faraoni, Salvatore Capozziello and Valerio, 2011, p. 5) . هیـ توج يبـرا  یحتـ 

. اسـت  سـازگارتر  یتـورم  یـۀ نظر هـا، خوشـه  و هـا کهکشان وجود و جهان یفعل یناهمگن
 دیـ مف جینتـا  از یکی«: که است معتقد یتورم یۀنظر یضمن دییتأ ضمن زین مارس نایستیکر

 اسـت  ینـ یبشیپـ  قابل آن در یچگال يهایناهمگن با هیاول عیتوز که است نیا یتورم مدل
 CMB یحرارتـ  يهـا یناهمـاهنگ  نیهم با یفعل جهان به خود اسیمق بزرگ ساختار در که

 تـالش  کـه  است يا حوزه یکوانتوم یشناس هانیک .(March, 2013, p. 23) »شودیم منجر
 از بعـد  ژهیـ و بـه  اشهیـ اول تحـول  و جهـان  يریـ گشکل بر یکوانتوم کیمکان اثرات دارد

 CMB قیـ دق يهـا يریـ گانـدازه  بـا  راًیـ اخ یکوانتوم شناسانهانیک. «کند مطالعه را بانگ مه
 نینخسـت  هـان یک طیشـرا  و بزنند نینخست هانیک به مربوط يهاشیآزما به دست توانستند

 گـرانش  يهـا اسیـ مق بـه  کـه  است ییهايانرژ يحاو باًیتقر طیشرا نیا کنند؛ يبازساز را
 .(Atkins, 2014: p. 1) »است کینزد یکوانتوم

 بانگمه ةمشاهد امکان .3

 )CMB امـواج  و جهـان  انبسـاط  در هابـل  قـانون  کنـار  در( بانگمه وقوع بر لیدل نیسوم
 بـه  یهـان یک حـوادث  شـد  ذکـر  زیـ ن نیـ ا از شیپ که طورهمان. است حادثه خود ةمشاهد
 از مـا  ۀفاصـل  نیانگیـ م مثالً. دهندیم رخ گذشته زمان در ما از شانفاصله و مسافت نسبت
 در لـومتر یک هـزار  300 سـرعت  بـا  دیخورشـ  نـور  .است لومتریک 000/000/150 دیخورش

 مـا  تؤیـ ر بـه  قـه یدق 8 از پـس  دیخورشـ  در یاتفاق هر. رسدیم ما به قهیدق 8 از پس هیثان
 فاصـله  نیـ ا نـور  و اسـت  ومترلیک 101824 آندرومدا کهکشان تا ما ۀفاصل. دیرس خواهد

 هـر  کـه  اسـت  نیـ ا ارقـام  و اعـداد  نیا از منظور. کندیم یط سال ونیلیم 5/2 مدت در را
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 تـر یمیقـد  نسـبت  همـان  بـه  زیـ ن یزمان نظر از است دور ما از که اندازه هر به که یجرم
 در. دهـد یمـ  نشـان  مـا  به را خود شیپ سال ونیلیم 5/2 تیوضع آندرومدا کهکشان. است

 هنـوز  مـا  یولـ  باشـند  شـده  نابود یاجرام است ممکن اسیمقبزرگ ابعاد نیا با هانیک نیا
 انـد آمـده  وجـود  بـه  هم یاجرام بساچه. میکنیم تؤیر همچنان را شان ينابود از قبل نور
 بـه  میتـوان یمـ  که است نیا حالت نیا تیمز. است دهینرس ما به دشانیجد نور هنوز یول

 تیوضـع  یعنـ ی. میببـر  یپـ  اندکرده يبنددسته منجمان که یاجرام ریسا ای خود تیوضع
 یفعلـ  ةشـد  تیـ رؤ تیوضـع  هماننـد  شیپ سال ونیلیم) 5/2 مثالً( گذشته در ما کهکشان
 اسـت  یکهکشـان  هماننـد  گذشـته  سال اردیلیم 5 در ما تیوضع و بوده آندرومدا کهکشان

 .  دارد قرار ما از ينور سال اردیلیم 5 ۀفاصل در که
 را ينـور  سـال  اردیـ لیم 7/13 ۀفاصل میهست قادر ما که است نیا میریگیم که ياجهینت

. اسـت  دادن رخ حـال  در همچنـان  بانـگ مـه  ۀواقعـ  همان فاصله نیا در یعنی. میبنگر زین
. اسـت  کـدر  و مـات  یافتیـ در ریتصـاو  کـه  اسـت  نیـ ا از یحـاک  نیمنجم مشاهدات یول

 ذرات دمـا  آن در کـه  اسـت  بـاال  آنچنـان  دمـا  نینخسـت  لحظات آن در چون است درست
 چهـارم  حالـت  یعنـ ی است؛ پالسما صورتبه فضا لذا ستندین دیمق خود ۀهست در یراتمیز
 .ماده حاالت از

 از آن مفصـلِ  اتیجزئ به پرداختن و شد؛ ارائه مجمل صورت به که حاتیتوض نیا با
 و شـواهد  قطبـ  جهان که کرد برداشت گونهنیا توانیم است؛ خارج نوشته نیا موضوع

 عـدم  از نـه  باشـد؛  آمـده  وجـود بـه  یسـ یالکترومغناط امواج از که دارد امکان یعلم لیدال
 ۀفلسـف  کـرد یرو ثیـ ح از یکـ ی. باشدیم یبررس و نقد قابل منظر دو از هینظر نیا. صرف

 .یاسالم فلسفه کردیرو ثیح از يگرید و علم

 یاسالم ۀفلسف منظر از بانگمه نقد
 فالسـفه  منظـر  از اشـکال  چهـار  و پرداختـه  بانـگ  مه هینظر نقد و لیتحل به بخش نیا در

 : از ندا عبارت اشکاالت نیا. میکنیم وارد آن به یاسالم
 

 نقداول. 1

 را بانـگ مـه  یـۀ نظر توانیم یاسالم ۀفلسف در عقول یۀنظر به ینگاه با که رسدیم نظر به
 الوجـود  واجـب  کردنـد  هاشـار   یاسـالم  ۀفالسـف  بزرگـان  که طورهمان. کشاند چالش به
 ابـن ( نـدارد  انقسـام  تیـ قابل کـم  حسب به نه و قتیحق و معنا حسب به نه و است طیبس
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 عیـ جم مـن  کثـرت  صـدور  و الواحـد  ةقاعد مفاد طبق گرید جانب از ). 272: 1381ش، نایس
 به واجب از اول عقل رونیا از و) الواحد فصل احلكمـة، ةيهنا( است رممکنیغ يامر الجهات

. گردنـد یمـ  صـادر  الواسـطه مـع  طـور  بـه  موجودات ریسا و شودیم صادر واسطه یب طور
 جانـب  از. اسـت  عقـل  معلـول  مـاده  عـالم  یاسـالم  ۀفلسف یشناسجهان نظام طبق نیبنابرا

 ،یبهشـت ( ابـد ییمـ  تحقق بالضروره زین معلول افتی تحقق تامه علت گاه هر میدانیم گرید

 عقـل  معلـول  عـت یطب عـالم  چـون  و. هستند میقد یتموجودا  عقول نیبنابرا). 227: 1385
 عـت یطب عـالم گرفت که  جهینت توانیم پس 7است یزمان میقد زین خودش که است یفعال

مـه  يمـدعا  نیبنـابرا  8.است یزمان میقد بوده محقق اشتامه علت همواره که آنجا از زین
 و دارد قـرار  یالماسـ  ۀفالسـف  یعقلـ  نیبراه با تضاد در عالم یزمان حدوث بر یمبن بانگ

  .ستین معقول چندان آن رشیپذ رونیا از
 از: میباشـ  مواجه )Multiverses( متعدد يهاجهان با ما که ندارد هم ياستبعاد گرچه

 زیـ ن یاسـالم  ۀفلسـف  نگـاه  از نشـده  اثبات عالم نیا بودن فردبه منحصر یشناسهانیک نگاه
 9.باشد یجهان چند مستلزم تواندیم یاله مستمر و نامحدود ضیف

 دوم  نقد. 2

 از پـس  و اسـت  شده یراتمیز ذرات آمدن وجودبه سبب گاما ۀاشع ،بانگ مه یۀنظر مطابق
 و میکنـ  توجـه  مـاکرو  عـالم  بـه  مـا  اگر. دیآیم دیپد جسم بعد و مولکول سپس و اتم آن

 تیـ فعل تیوضـع  يادهیـ پد هـر  کـه  مینـ یبیم میکن ریس کرویم عالم به قیطر نیا از سپس
 ابـد ییمـ  ادامه کرویم عالم در بانگ مه نظر طبق ریس نیا و دارد را خود از قبل حالت ۀفتای
 .برسد گاما ۀاشع به تینها در تا

 اسـت،  عـالم  يوالیـ ه ایـ  مـادةاملواد همـان  گاما ۀاشع که مییبگو میخواهینم نجایا در

 همـان  هکـ ( والیـ ه حـد  در يزیـ چ بـه  ازیـ ن جادیا يبرا که است سخن نیا بر دیتأک بلکه
 یاسـالم  ۀفلسـف  یمبـان  بـا  عـدم  از خلـق  گرنـه  و اسـت  الزم) اسـت  شدن جادیا استعداد
ت  کـه  دارد وجـود  یمـادةاملواد ایـ  والیـ ه یاسـالم  ۀفلسـف  اقیس در. است ناسازگار قابلیـ 

 بـه  منـوط  جسـم  بـه  مولکـول  لیتبـد  کـه  ندیگویم مثالً؛ )23 :1384 ي،(راز محض است
 یالؤسـ  امـا . دیـ نمایم حمل والیه نام به يجوهر را عداداست نیا و است مولکول استعداد

 تمـام  کـه  انـد رفتـه یپذ حاًیتلو آنها که است نیا دیپرس بانگ مه یۀنظر طرفداران از دیبا که
 ۀافتـ ی تیـ فعل مولکـول  هـا نآ نظر از مثالً ابدییم تیفعل گرید زیچ به يزیچ از عالم، اءیاش
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 نیـ ا يبـرا  ینییتب هینظر نیا انیحام است؟ آمده دیپد يزیچ چه از گاما ۀاشع اما است اتم
 والیـ ه کـه  کنند ادعا والیه یۀنظر طبق توانندیم یاسالم ۀفالسف اما دهندینم ارائه پرسش
 نیبنـابرا  اسـت  آمـده  دیـ پد آن از گاما ۀاشع و داشته وجود همواره و است میقد يجوهر

 بـه  قـول  و است برخوردار يشتریب يگرنییتب قدرت از یاسالم ۀفالسف کردیرو نجایا در
 .دینمایم ترموجه را عالم قدم

 سوم نقد. 3

 خـأل  هیتشـب  شـود یمـ  دهیـ د بانـگ  مـه  انیـ حام یـۀ نظر در کـه  یضـعف  نقاط از گرید یکی
 بـه  یراتمـ یز ذرات از یکـ ی یکوانتـوم  دانیـ م در که معتقدند آنها. است عدم به یکوانتوم
 را حالـت  نیـ ا و اسـت  بوده معدوم آن از قبل که یحال در دیآیم وجودبه یناگهان صورت

 و بـوده  معـدوم  تـر شیپـ  جهـان  نـد یگویمـ  و رنـد یگیم کار به زین عالم شیدایپ نییتب در
 در کـه  يامغالطـه  امـا . شـد  هـان یک آمدن وجودبه سبب و آمد دیپد یراتمیز ذرات ناگهان

 اقیسـ  طبـق  .اسـت  مطلـق  عـدم  و مضـاف  عـدم  زیتما به یتوجهیب گرفته صورت نجایا
 مضـاف  عـدم  کنـد یمـ  صـدق  یکوانتـوم  دانیم ةدربار که آنچه گفت دیبا یاسالم ۀفلسف
)؛ 801 :1377 رشـد،  (ابـن  شـود یمـ  اضـافه  موجود کی به که است یعدم مضاف عدم. است

 طـور همـان  امـا  ی.کوانتـوم  دانیـ م در یراتمیز ةذر فالن عدم ز،یم يرو بر کتاب عدم مثل
 بـه  یکوانتـوم  دانیـ م در را عـدم  تیخاصـ  نکرده توجه مضاف عدم نیا به آنها میگفت که

 آمـده  وجـود  به ذره فالن بعداً و بوده معدوم زین جهان اندگفته و اندکرده هیتشب عالم عدم
 دارد يسـازگار  مطلـق  عـدم  بـا  کنندیم قصد عالم منشأ ةدربار که یعدم که یحال در است

 در و دارد وجـود  از یحظـ  بلکـه  ستین مطلق عدم یکوانتوم دانیم که کرد توجه دیبا اما
 مطلـق  عـدم  نیبـ  خلط نیا بنابر ندیآیم دیپد یناگهان صورت به ذرات موجود، دانیم آن
 یزمـان  حـدوث  یۀفرضـ  توانـد ینمـ  و شده هینظر نیا انیحام يخطا سبب مضاف عدم و

 .کند ثابت را عالم

 چهارم نقد. 4

 و اسـت  نداشـته  تحقـق  يجـود مو چیهـ  کـه  بوده یزمان ندیگویم بانگ مه یۀنظر انیحام
 ۀفلسـف  نظـر  از امـا  گذاشـتند  یهست ۀعرص به پا یراتمیز ذرات یعلت چیه بدون و ناگهان
 زمـان  .انـد نکـرده  زمان مفهوم به یکاف توجه آنها رایز است متناقض یسخن نیچن یاسالم

 یـا  عقـل  در را آن متـأّخر  و متقدم چون است، حرکت مقدار زمان. است رقاریغ متصل کم
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 یمشخصـ  ةانداز و است مبهم يامر حرکت  ،)203: 1380 ،يغفار خالد(  کنیم جمع ذهن رد
 صـرفاً  زیـ ن حرکت یطرف از و شودیم حرکت شدن مشخص سبب که است زمان و ندارد

 و اسـت  فعـل  بـه  قوه از خروج حال در همواره ماده عالم رایز ابدییم تحقق ماده عالم در
 زمـان  رشیپـذ  میکنـ  لیـ تحل درسـت  اگـر  نینـابرا ب .نامنـد یمـ  حرکـت  را یخروج نیچن

 نیبنـابرا . اسـت  يمـاد  عـالم  رشیپـذ  مسـتلزم  حرکت رشیپذ و حرکت رشیپذ مستلزم
 وجـود  به اعتراف حاًیتلو رایز شودیم مواجه تناقض با مورد نیا در بانگ مه یۀنظر سخن
 وجـود  دهمـا  چیهـ  آن در کـه  شودیم قائل یزمان یطرف از و کندیم ماده و حرکت و زمان

 .است نداشته

 يبندجمع

 و یانـ  برهـان  بـر  بانـگ  مـه  یـۀ نظر یاصـل  یـۀ پا کـه  میدید شده مطرح مباحث به باتوجه
 برهـان  نیا در رایز ندارد یچندان اعتبار یان برهان اما. بود یمبتن یتجرب شواهد يگردآور

 اشـته د یمتفـاوت  علـل  توانـد یمـ  معلول کی که یحال در میرسیم علت وجود به معلول از
 طـور  بـه  توانینم لذا و است؛ مجهول ما يبرا همچنان که باشد داشته یعلل یحت ای باشد
 کـه  یاشـکاالت  در امـا  اسـت  آمـده  دیـ پد علـت  فـالن  یۀناح از معلول فالن که گفت قطع

 یـۀ نظر اتیفرضـ  کـه  میـ داد نشان لم برهان و یاسالم ۀفلسف اقیس قیطر از میکرد مطرح
 کـه  معنـا  نیـ ا بـه -بـود  یلمـ  برهان ما بحث ریس که آنجا از و است خدشه دچار بانگ مه
 قیـ طر از بلکـه  مینکرد هیتک یتجرب قرائن و شواهد يگردآور به عالم شیدایپ نییتب يبرا
 لـذا  - میبـرد  یپـ  است عالم که آن معلول به است خداوند که جهان علت از ریس و یعقل
 ادعـا  میتوانیم فوق مباحث به توجه با نیبنابرا است؛ برخوردار يشتریب اتقان و اعتبار از
 حـدوث  تـوان ینمـ  قیـ طر نیـ ا از و باشـد یمـ  یضعف نقاط يدارا بانگ مه یۀنظر که میکن

 دیـ با کننـد  ثابـت  را عـالم  یزمـان  حـدوث  دارند قصد که یکسان. کرد ثابت را عالم یزمان
 .ردینگ ارقر تضاد در زین یلم نیبراه با يگرنییتب برقدرت عالوه دهند ارائه ياهینظر

 ها نوشت یپ
 

1. “A relation between distance and radial velocity among extra -galactic nebulae” 
2. Cosmic Microwave Background   

3. Radio-Astronomy 

 يسـو  از بانگ مه بیرق یۀنظر عنوانبه (Steady State) داریپا حالت یۀنظر شد گفته که طور همان .4
ـ پ مخالف نانیا که لیدل نیا به شد مطرح لیهو فرد و گول توماس ،يبوند هرمن ـ  شیدای  جهـان  یآن
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 دیجد دروژنیه گریکدی از هاکهکشان گرفتن فاصله با که بودند دمعتق عالم انبساط هیتوج يبرا و بودند
 .شودیم دهیآفر آنها انیم
 که است؛ مطرح بانگ مه استاندارد مدل از یجزئ عنوانبه بلکه ب،یرق یۀنظر عنوانبه نه یتورم یۀنظر. 5

 کرده مطرح را هینظر نیا CMB امواج کنواختی تابش زین و جهان بودن همگن هیتوج يبرا گوث آلن
 .افتی شیافزا برابر1050 ةانداز به 10-3 از کمتر يکسر در جهان است معتقد که

 به که بود....  و نوینوتر ترون،یپوز آزاد، يهاالکترون شامل نیادیبن ذرات ،یابتدائ داغ اریبس جهان در. 6
 .است معروف عالم یۀاول سوپ

 باشد یجسمان معلول اگر ر؛یبالغ وجوب هتج از ای است حدوث جهت از ای علت به معلول علقت. 7
 .است آن قیمصاد از عقل که است بالزمان میقد صورت نیا ریغ در و یزمان حادث

 کرد؛ برداشت زین را عالم یزمان قدم توانیم حدوث رساله در مالصدرا سخن از که کرد اذعان دیبا. 8
 متصل يامر حرکت ؛یاله ضیف مدوا .2 يجوهر حرکت .1: است نکته دو نیا دیتأک يو سخن ةعمد

 ياوقفه چیه جهان یعنی( است یذوالذات از یذات حذف يمعنا به آن در توقف فرض که است رقاریغ
 اعطـا  کـه  دارد اسـتمرار  عالم نیا بر نقطعیال صورت به یاله ضیف نکهیا گرید و) است نداشته تاکنون

 .شودیم شامل زین را یهست ضیف
 از خـارج  کـه  باشند متعدد يهاجهان بر داللت تواندیم که دارد وجود زین يمتعدد تیروا و اتیآ 9.
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